
N.0001.29.2020  

Uchwała nr 46/20 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 16 grudnia 2020 r.  

 

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów  

Na podstawie art. 310 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 104 ust. 3 Statutu Państwowej Uczelni we Włocławku  

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  

 Powołuje się komisję dyscyplinarną  dla studentów w składzie: 

1) dr Krzysztof Czarnecki –  przedstawiciel nauczycieli akademickich Instytutu Nauk 

Społecznych i Technicznych  – przewodniczący; 

2) mgr Karolina Kalińska – przedstawiciel nauczycieli akademickich Instytutu Nauk 

Społecznych i Technicznych – zastępca przewodniczącego komisji;  

3) dr Ireneusz Koepke – przedstawiciel nauczycieli akademickich Instytutu 

Humanistycznego – członek;  

4) mgr Wojciech Słomczewski – przedstawiciel nauczycieli akademickich Instytutu 

Humanistycznego – członek; 

5) mgr Agnieszka Piernikowska – przedstawiciel nauczycieli akademickich Instytutu Nauk 

o  Zdrowiu  – członek;  

6) mgr Marzena Chwiałkowska – przedstawiciel nauczycieli akademickich Instytutu Nauk 

o  Zdrowiu  – członek;  

7) Jakub Lewandowski – student Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych – członek;    

8) Patrycja Chłodzińska – student Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych – członek;    

9) Kamil Kazimierczak – student Instytutu Humanistycznego – członek;    

10) Robert Kowalski – student Instytutu Humanistycznego – członek;    

11) Patrycja Sudomir  – studentka Instytutu Nauk o Zdrowiu – członek;    

12) Paulina Stawicka – studentka Instytutu Nauk o Zdrowiu – członek.  

 

§ 2.  

Zadania i tryb prac komisji, o której mowa w § 1 określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu 

postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu 

wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1882).  

 



§ 3.  

Komisja powołana jest na okres kadencji Senatu i pracuje do dnia powołania nowej komisji.  

 

§ 4.  

1. Wykonanie uchwały powierza się komisji dyscyplinarnej dla studentów. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Rektorowi. 

 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem  16 grudnia 2020 r.  

 

Przewodniczący 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

 dr Robert Musiałkiewicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


